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A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

A tárgy oktatásának célkitűzése, hogy a hallgatók tanulmányait és majd jövendőben a munkájukat a 

preventív szemléletmód hassa át. A primer, szekunder és tercier prevenció fontosságának és 

lehetőségeinek megismertetése a fogorvoslás valamennyi szakterületén. a gyakorlatok célja a hallgatók 

bevezetése a klinikai gyakorlatokba, a fogászati prevenció megvalósításának megismerése és 

gyakorlása. 

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 

FOK OC, Budapest, Szentkirályi u. 47. Előadások: Árkövy terem (földszint) 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató megismeri az egészséges szájat, képes felismerni az 

attól eltérő állapotokat. Megismeri és gyakorolja a caries- és fogágybetegségek, a szájüregi rák  

diagnosztikája során alkalmazott módszereket, szűrővizsgálatokat, különböző indexek 

felvételét valamint a velük összefüggő prevenciós tevékenységeket. A száj állapotának és 

egyéb betegségeknek összefüggéseinek megismerése. 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 

Preventív fogászat I., Konzerváló fogászati propedeutika II., Odontotechnológia és 

Fogpótlástani propedeutika III. 
 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  

kiválasztásának módja: 

-- 

 

 



  

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

A Neptun rendszerben 

 

A tárgy részletes tematikája3:  
(a tantárgy tananyagának leírását, a tárgy tematikáját olyan módon, hogy az lehetővé tegye más intézményben 

a kreditelismerési döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási 

(rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását ) 

Előadások: 

1. Csoportprofilaxis. Tervezés és szervezés Bartha K. 

2. Profilaxis az iskolában Bartha K. 

3. 
Fogászati prevenció várandós kismamáknál és az intaruterin élettől 

a kisgyermek hároméves koráig 
Bartha K. 

4. 
A fogágybetegség. Epidemiológiai vonatkozások. 

Pathomechanizmus és diagnosztika 
Gera I. 

5. A fogágybetegségek megelőzésének stratégiája Nagy P. 

6. Integrált preventív fogászat. Fogpótlástan Kivovics P. 

7. Környezeti és iatrogén ártalmak Bartha K.  

8. Integrált preventív fogászat - Gnatológia Schmidt P. 

9. A fogazati rendellenességek megelőzésének lehetőségei Horváth J. 

  Tavaszi szünet    

10. Integrált preventív fogászat. Konzerváló fogászat. Lohinai Zs. 

11. Szájüregi daganatok, daganatmegelőző elváltozások Németh Zs. 

12. 
Katasztrófa-orvostudomány Preventív fogászati vonatkozásai. 

Környezetvédelem.  
Bartha K. 

13. Infectio kontroll Bartha K. 

14. Preventív szemlélet a fogászatban Bartha K. 

 
 

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak 

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: 

A tantárgy a fogászati prevenciót tárgyalja, így minden fogászati tárggyal van lehetséges átfedése  

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: 

-- 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Az előadásokon a részvétel nem kötelező, de minden előadáson megtörténik az ottlévő hallgatók név 

szerinti regisztrációja. Ennek adatai azonban semmilyen tekintetben nem vehetők figyelembe az 

osztályzás/vizsga során, kizárólag statisztikai célokból rögzítjük őket. 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:  
-- 

 

A félév aláírásának követelményei:  

-- 

 

A vizsga típusa: 

Szigorlat (szóbeli vizsga) 

 

Vizsgakövetelmények6: 

A szigorlati tételeknek megfelelő tananyag, melyet az előírt tankönyv és az előadáson 

elhangzottak képezik.                                   



  

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: 

Szigorlaton a hallgató 2 vizsgakérdést húz. Bármelyik vizsgakérdés elégtelenre teljesítése 

elégtelen vizsgajegyet jelent. Szóbeli vizsga  kérdései a klinikai honlapon megtalálhatóak. A 

kapott érdemjegy ötfokozatú. 
 

A vizsgára történő jelentkezés módja: 

A Neptun rendszerben az érvényes szabályok szerint 

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: 

Az érvényes szabályok szerint  

  
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  

Tankönyv: 

 Preventív fogászat. Szerkesztette: Nyárasdy Ida és Bánóczy Jolán 

Második, átdolgozott és bővített kiadás. Medicina, Budapest , 2009. (magyar) 

Ajánlott irodalom: 

 Primary Preventive Dentistry. Edited by Norman O. Harris, 

Franklin Garcia-Godoy – 5th ed. Appleton Lange, Stamford, Connecticut, 

 1999. ISBN 0-8385-8129-3 (angol) 

 Klaus-Dieter Hellwege: Die Praxis der Zahnmedizinischen Prophylaxe 

Thieme Verlag, Stuttgart, 2003. 

 Christian Splieth: Professionelle Prävention 

Quintessenz Verlag, Berlin, 2000.(német) 

 Primary Preventive Dentistry. Edited by Norman O. Harris, 

Franklin Garcia-Godoy – 5th ed. Appleton Lange, Stamford, Connecticut, 

 1999. ISBN 0-8385-8129-3 

 The Prevention of oral disease. Third edition. 

Edited by J.J. Murray, Oxford University Press, 

Oxford, New York, Tokio, 1996. ISBN 0 19 2624571 

 Fluoride in Dentistry. Second edition. 

Edited by O. Fejerskov, J. Ekstrand, B.A. Burt, 

Munksgaard, Copenhagen, 1996. ISBN 87-16-22282-2 

 Hans-Jürgen Gülzow: Präventive Zahnheilkunde: 

Grundlagen und Möglichkeiten der Karies- und Gingivitisprophylaxe 

Carl Hansen Vergal, München, Wien, 1995. ISBN 3-446-17385-4 

További segédanyagok: 

Konzerváló Fogászati Klinika honlapján. 

 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 

 

 

 



  

 

OKB véleménye:  

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 

 
1  Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül. 
2  Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően. 
3  Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a 

gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható! 
4 Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb. 
5 Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége. 
6 Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .  
7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja. 


